


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت *

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ .«تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نا ياواد
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 واح عواتس ةلضسلا ٠ اهتيكج فتق

 فياممول ترّجبور ٠ موسرلا عّضَو



 اهَدْحَو ُشيِعَت ٌءارمحلا ُةَريْغّصلا ٌةَجاجَّدلا ِتّناك



 17 ظ

 2 ا 210 3 :



 .ِءارْمَحلا ِةريِغَّصلا ةَجاِجَّدلا





000 َِ 
 َةَريعّصلا َةَجاجَّدلا كأي ْنَأ لاتْحُملا ُبَلْعَتلا دار |

 :ةارمكلا

 .ٍءاَشَعْلِل اًماعط اهّلَعْجَيَو اهَكِسْمُي ْنَأ ٌديِرُي ناك
 ةكاجاتلا' .كاميقت نأ .لادشقلا :ثلقللا .َتاوَج

 .ءارْمَحلا َةَريِغَّصلا





 ًةَجاجّدلا َكِسْمُي ْنَأ ىَلَع ْرِدْقَي ْمَل ُلاَتْحُملا ُبَلعَّنلا
 يكد تنتاك اهْنأل ؛ةارخكلا ةرغّقلا

 رع هده لك يف ُبَدْهَت ثثاك ٌةَرَيِغّصلا ٌةَجاَجّدلا
 .لاتخُملا ِبّلَْنلا





1 

 :هّمَأِل ٌلاتْحُملا ُبَلْعَتلا لاق مالا د ٍدَحَأ يفو

 ةددقلا ةعاجلا كك ةييقلأ فق َمْوَيلا»

 «.اهلكأنل َءارَمَحلا

 لاقو وِرْهَظ ىَلَع اًسيك ُلاتْحُملا ُبَلعَنلا َّعَضَو
42 

 وم
 َةَريِغَّصلا َةَجاِجَّدلا َكِسْمَأ ْنَأ اًريثَك ٌتْبَرَج» » 2 23 ب ى هع 5 559

 رّثِكلو .يّنِم ُبْرْهَت ِةّرَم ّلُك يف ثّئاكو «َءارْمَحلا
 «.سيكلا اذه يف اهرِضَحَأَو ءاهكيمأ َفوَس َمْوَيِلا





 .اًديِذَل اًماعَط لُكَأَت َفْوَس َمْويلا هيلع خاف ا 8

 اذه يف َءارْمَحلا َةَريِغَّصلا َةَجاِجَّدلا ٌرِضْحَأ َفْوَس

 «.انَل ٌءاشَع اهّلَعِجَتو «سيكلا





 ةديغّصلا ٍةَجاٍجّدلا ِتْيَب ىلإ لاتسُملا ُتَلْمَّتلا بمد

 :ةاوقكلا
2 - 

 ِ .ٌةَجاجّدلا ٌةارَت ال ىَّتَح ُهْنِم اًيِرَق ًاَبتخاو ِهْيَ





 اهنتب نو ةاركشلا ةنيصلا ةعاجتلا جت

 .اًحوُدفَم بالا ِتكَرتَو اهب ني تجر

 ِتَأَر امو ْتَجَرَح ٌءارْمَحلا ةَريِغّصلا ُةَجاجَّنلا
 .لاتخُملا َبَلْعَتلا

 .اًئيبْخُم ناك لاتخُملا ُبَلَّلا
 12 ثكتت ةارتخلا ةريمتطلا ٌةَعاجدلا جرح





 .اًحوُْفَم ةَجاَجَّدلا ِتْيَب باَب ىَأَر ُلاتْحُملا ُتّلْعَتلا

 َةَجاَجَّدلا َتْيَب لاتْحُملا ُتَلَّْتلا َلَخَد

 .بابلا ارو ًابتخاو َتْيَيلا لد
 .َبلْعّتلا ٍِتَآَر ام ”ايلكلا ةزهظلا جبرا 03

 .ٍراَلا ٍلاعْشِإل بطح ْنَع ُتَحْبَت ثئاك ٌةَجاجّدلا
2 





 اهِتْنَب ىَلِإ ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاجَّدلا ِتَعَجَر

 .بطَحلا َنِم ٌةَمْزُخ اهَعَمَو

 :تييلا تَرَكَد ةارثشلا ٌةَويِغَّصلا ٌةَجاَحّدلا

 .باّبلا َءارَو انبَْحُم ناك ٌلاتْحُملا ُتَلعَّتلا

 مر 3 هارمحلا ديلا ةعاجتلا

 اهَءارّو تابلا ِتَقَلْغَأَو «بطَحلا

 لالا ةدفنلا: ناو رثعتلا وقل ةعاجتلا
2 

 َمْرُخ اهْنِم ْتَحََوَو ؛ةئيكشملا ٌةَجاِجَّدلا ٍتقاخ 00
 .بطخلا

11 





 اًريثَك ثقاخ ٌةئيكشيلا ٌءارْمَحلا ٌةَريِغّصلا ٌةجاجّتلا
 .ٌلاتْحُملا َبَلعَّلا ِتَأَر ل

 .هنانسأب اهَكِسْمُيِل ُهَمَق ُلاتْسُملا ُبَلَّتلا حت
 ْتَراطَو هُهْنِم ُءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاِجَّدلا ِتَبَرَه

 .ٍلاع ٌفَر ىَلِإ
 ِلاَع َّفَر ىَلإ ٌءارْمَحلا ةَريِغّصلا ٌةَجاِجَّدلا ٍتّراط

 .اهَكِسْمُي ْنَأ ُبَلَّنلا َردَق امف

35 





 تلاقو: ةردخلا ةةفصلا ةجاسألا :ككحف

 :ٍلاتخملا ِبلْعّنلل

 .ّيَلِإ َلِصَت ْنَأ ُرِدَْت ال َتْنَأ !اه ءاه»

 .يِنَكِسْمُت ْنَأ ُرِدقَت ال َتْنَأ !اه ءاه

 !لاتْخُملا ُبَكْعَّتلا اهّيأ انه م ْنِم خر

 .َكِتْبَي ىَلِإ ْبَمْذاَو جُرْخُأ

 ( .ٌريِطَت ْنَأ ُرِدَقَت دْقَت ال َكّنَأِل ينَكِسْمُت ْنَأ ُردْقَت ٍدْفَت ال َتْنَأَ

775 





 ٌةَجاَجَّدلا اهّتَيَأ ىكحضت ال» :ٌلاتْحُملا ُتَلَّْتلا لاق

 «.ليلق َدْعَب ِكّكِسْمَأ َفْوَس «ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا
 فايع تاج قر مر . 000

 .ِهِسْفَن لْوَح ٌروُدَي ْأَدَبو ءاذه لاق

 الإ





 عال

 ٌةَجاَجَّدلاو هِسْفَت َلْوَح ُروُدَي ُلاتْحُملا بَلْ اد
 .هْيَلِإ ٌرْظْنَت ءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا

 عاجلا دو 3 ُثيَِحلا ُبَلَّْلا َّض





 َريِغَّصلا ٍةَجاجَّدلا ُسْأَر ًآدَبو
 ه6 وي ثع ع ع وب علل
 .هبلإ رظنت َّيِهَو روُدَيَو

 .ثحاد ىَّتَح ُروُدَي اهُسْأَر ّلظ

 تطفو ءارمكلا ةحصلا ةعاجلا كنكاد

2 5 5 - 1 3-5 

 ارد





 .هنف ءاريكلا ةَديِقَّصلا

 اهني ِتْيَأَر لَم» :لاقو ُلاتْحُملا ُتَلْعَتلا َكِحَض

 (؟كَكيْمَأ ْنَأ ٌتْرِدَك فك ًءارْبَكلا ٌةَجاجّدلا

7 





 َعَجََو «ءارْمَحلا َةَريَِّصلا ٌةَجاجّدلا ُبلَّْتلا َدَحَأ
 .ناحْرَم ِهيْيَب ىَلِ

 .هّتنب ىلإ َعَجََو هرْهَظ ىَلَع سيكلا يف اهّلَمَح

 .ٌحيِرَتْسَي َسْلَجو هُهْنِ اًبيرَق ّسيِكلا َعَضَو
 .مانق اًريثك اًبعْتُم ناك ٌلاتْسُملا ُبَكمْلا

 رخل





 نأ ٌءارْمَحلا ةةفصلا ةعحاحّدلا ِتَفَرَع

 .مئان َلاتْحُملا

 .هْيَلِإ ُتَرظَتو ءٍِءودُهِب سيكلا َنِم اهَسأَر ثجّرخأ

 .اّمئان ُلاتْحُملا ُبَلْعَتلا ناك
 َّنِم ٍءودُهِب ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ةجاَحّدلا تجرم

 . سبكلا

731 





 ءاردكلا ةةفطلا ةعاحتلا فخ

 .سيكلا يف َةَريَكلا ًةَراجحلا ٍتَعَضَو
 .اهتنَب ىَلِإ ٍءودُهب ْتَعَجَرَو

 ه

 ةَراجِح نع





 .همْؤَت ْنِم لاتخملا ُتَلَّْتلا اَحَص

 ةديفّصلا ةجاجّدلا ّنأ لاتتيملا تَلَْتلا فََع ام

 .ْتَبَرَه َءارْمَحلا

 .ُناحْرَف وهو ءىَشَمو ِهِرْهَظ ىَلَع ٌسيِكلا َلَمَح

 ليت ثّراص ٌةَجاجّدلا وه :ِهِسْفَتِل ُتَلَّْتلا ّلاق





 .اًروُرْسم ُهَنْيَب َلَصَو ُلاتْحُملا ْتّلَْنلا

 ًةَجاجّدلا ٌكسْمأ ْنَأ ُتْرَدَق ٌةّرَملا هذه» :هّمَأِل ّلاق
 .ءارْمَحلا ةَريِغَّصلا

 .سيكلا يف يِعَم اهُتْرَضْحَأَو اهُّنْكَسْنَأ

 اماعط ةارفكلا ةوفسصلا ةَجاجّدلا لعتت ةقؤق

 «؟ىِلْغَي ٌءاملا لَه

 «.يِلْغَي ُءاملا ْمَعَن» :ةثأ تناك





 يف ًةَراجحلا ىَمَرو ءّسيكلا ُلاتْحُملا ُبَلْعَّلا َحََ

 .ٌيلْعَملا ءاملا

 .ّتامف ٍلاتْحُملا ٍبّلْعَّتلا ىَلَع ُييلْغَملا ءاملا َرئاتت

 ٍلاتْخُملا ِبّلْعَتلا 3 ىَلَع ُيلْغَملا ٌءاملا َرئاَتَتو









 ٌةَديعَس ٌءارْمَحلا ٌةَريِغَّصلا ٌةَجاجَّدلا ِتَّماع ّمُث

 .ريِغَصلا اهِتْيَب يف ءاَّدج

 .ةباغلا ىف









 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِيْلِس

 مازقألاو جلتلا ضايب -
 هعيكلا

 درولا ةرمحو جِلشلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

000 
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعثلا -

 ةريغَّصلا

 ةريبكلا ةتفّللا -
 يدر احلا كي

 ناديعج- 8

 ءاّذحلاو ناريغّصلا نايئج

 ثالثلا تازنعلا ١١-

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا ١1-
 ةمئانلا ةريمألا - 1

 دا تا ىلا دج

 لزنوبار -4

 َيِبهَّذلا رْعَّشلا تاذ ١
 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس ١١-

 لوفلا ةّبحو ةريمألا 18
 ةّيرحسلا ردقلا -4
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 عدفٌضلاو ةريمألا ٠٠
 ّيبهّذلا توكتكلا ١
 رورغملا ّيِبّصلا "7

 نميرب وقزاع -1
 ةعبّسلا نايدجلاو بتّذلا "4
 بيرغلا رئاطلا 8

 ويكونيب 1
 ريغَّصلا اموت -؟17

 روطاربمإلا بوث -4

 ريغَّصلا طاّيخلا

 ٌزوإلا ةيعار 7
 جلّقلا ةكلم -/
 ةبيجعلا ةبلعلا 78

 راثلا رئاط -"9

 دّدمّرلا ةئيدم 4٠-
 ثاحلألا ريمأ - 4١


